


A Blochamps Capital Kft. megalakulása óta igyekszik kiemelkedő 
szakértelmével és hozzáértésével - olykor kritikusan nyers tényekkel, de a 
valósághoz hű őszinteséggel közvetíteni a piaci eseményeket, prognózisokat. A 
konferenciák dömpingjében már több éve nagy hangsúlyt fektetünk a formabontó 
megközelítésű, interaktív rendezvény kidolgozására. 

Az idén 6. alkalommal megrendezésre kerülő Magyar Privátbankári 
Konferencia legfőbb célja, hasonlóan az előző évekhez az, hogy a privátbanki 
szektor szereplői számára fórumot biztosítson az évről-évre bővülő tapasztalatok 
megosztására érdemi szakmai beszélgetéseken keresztül, ezzel konzultációs 
lehetőséget is teremtve a piac szereplői között, s a Konferencia a privátbanki 
vezetők mellett, a több tízezer privátbanki ügyféllel személyesen kapcsolatban lévő 
tanácsadói réteget is egy fedél alá hozza. 

Társaságunk szakmai moderálása mellett a hazánkban aktív külföldi és 
magyar szolgáltatók privátbanki vezetői, vagyonkezelési szakemberek, nívós 
szolgáltatást és termékeket nyújtó kiállítók, a szervezés, a lebonyolítási 
koncepció és nem utolsó sorban az exkluzív helyszín teszik eseményünket 
Magyarországon páratlanná, a szakma valódi, zártkörű CSÚCSKONFERENCIÁJÁVÁ. 
Ez nem csak a Blochamps, de mindannyiunk, a privátbanki szektor közös 
sikere. A szervezőknek, az előadóknak, a kiállítóknak és a résztvevőknek együttesen 
köszönhető, hogy öt év során sikerült felépítenünk egy olyan eseményt, amely 
szerkezetét, menedzselését és a know-how-t tekintve Közép-Kelet Európában 
bizonyosan, de lehet, hogy az egész kontinensen bárhol megállja a helyét. 

A Konferencia tervezett témáit illetően a Blochamps Capital szándéka 
hagyományosan az, hogy a privátbanki szektor fejlődését, változásait figyelembe 
véve az egyes panelbeszélgetések kiemelten foglalkozzanak a privátbanki területet is 
érintő globális változások hatásaival, vagyonkezelési trendekkel, a lehetséges 
fejlődési irányvonalakkal, az ügyfél-kommunikációval, az  ügyfelek szolgáltatási és 
fogyasztási igényeivel, a befektetések biztonságával, valamint a kényelmi 
szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdésekkel, melyeket a privátbanki vezetőkkel 
közösen kidolgozva emeltünk napirendre. 
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Blochamps Capital: Karagich István 
TAKARÉKBANK: FARKAS RÓBERT 
UNICREDIT BANK: MAROSI BENCE 
F. W. RAIFFEISEN: BÁLINT ATTILA 
OTP BANK: HAÁS PÉTER 

Blochamps Capital: Karagich István 
K&H BANK: SZABÓ SÁNDOR 
DORSUM: ROKOB IMRE 
CIB BANK: DÓCS JÁNOS 
SPB: PARÁDI-VARGA TAMÁS 

ÁLLAMI BANKOK, BŐVÜLŐ PIACVEZETŐK • Versenytárs, ám egyúttal szabályozó, felügyelő hatóság. 
Állami szerep a bankszektorban • Milyen mértékben várható IT fejlesztés a piacon, ha az állami 
tulajdonhoz köthető bankok egységes hátterű egységes B/O, pozícióvezető és könyvelési giga IT 
projektje elindul? • MIK 2015-BEN A BŐVÜLÉS MOTORJAI?  • Min múlik a privátbanki ügyfelek 
„gyarapodása”? A könnyű finanszírozás a vállalkozáshoz és M&A tevékenységhez, a feltámadó 

ingatlanpiac, valamint az állami megbízásokra támaszkodó vagyonos réteg érzékelhető növekedése? • 
TOVÁBBFEJLESZTENDŐ SZOLGÁLTATÁSOK?  • Succession planning  • Univerzalitás vs. specializáció 

BIZTONSÁG,  PRUDENCIA, BIZALOM 2015. •A befektetési szolgáltatói szektor eseményeinek  
tükrében a privátbanki szolgáltatások változásainak értékelése. • Átlátható számlavezetés? Csak a KELER 

vezessen értékpapír számlát? • SZABÁLYOZÓI HATÁSOK A PIACRA. SZOLGÁLTATÓK ÉS ÜGYFELEK 
REAKCIÓI A SZABÁLYOZÓI VÁLTOZÁSOKRA  • FATCA+RUBIC+MIFID II  • Az alapkezelői értékesítési 

díjak megszűnése a forgalmazók felé: milyen hatást jelent a piacra? Tiszták-e a követelmények, 
transzparens-e a díjak kimutatása • Digitalization: 40-50 éves HNWI ügyfelek szolgáltatót váltanának egy 

profi digitális kiszolgálás miatt? Hogyan kell a szektornak fejlesztésekben reagálnia? •  
PRIVÁTBANKÁROK KÉPZÉSE  • A privátbankárok szakmai kontrollja, képzése, a szakmai követelmények 

növelésének szükségessége aktuálisabb, mint valaha? • Kiknek kell speciális training? • Elég a VAP? 
„Sales” képzés vagy összetettebb, szektor-speciális képzésre van szükség? Valós igény-e 2015-ben a HR 
PB Coaching? • Kiszolgálási trendekben változás: még az UHNWI szegmens is digitális hozzáférést akar. 
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Blochamps Capital: Karagich István 
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VAGYONOK HUN VS INTL IRÁNYBA • AUT, SUI, HAZAI VS NEMZETKÖZI COMPLIANCE •Magyar 
struktúrák vonzereje és erényei a magyar vagyonok számára a külföldi versenytársak által kínált 

szolgáltatásokkal szemben • Milyen mértékű az aggodalom a külföldön tartott pénzekkel kapcsolatban 
a banktitok /információszolgáltatási normák átalakulásával párhuzamosan • "BEFEKTETÉSBIZTOS" 

MAGYARORSZÁG  • Kiváló teljesítmények alacsony kamatkörnyezetben? • A relationship 
management-re helyezett fókusz vagy a hagyományos akvizíciós aktivitás jelenti az ügyfélelérés 

növelésre a megoldást? • Keleti irányból érkező ügyfél érdeklődések a szolgáltatók felé. • Lejárnak az 
első TBSZ számlák, ki, hogyan szeretné kezelni? Külföldi bankok többen is nyitnak TBSZ-t…• „ÖNNEK 

1 ÚJ SMSZ-E ÉRKEZETT” •  SMSZ jogszabályi változások, tapasztalatok, lenne –e érték a 
hordozhatóságban? Szélesebb „felhasználói kör”, bővülő SMSZ alkalmazás? 

ÖRÖKLÉS, MÁSODIK GENERÁCIÓK • Mik a vagyonosok dilemmái a vagyon örökítésekor? • Hozhat-e 
további ügyfélkör bővülést a vagyonkezelésbe terelés kínálta pénzügyi biztonság? •Ki, hogyan látja a 
bizalmi vagyonkezelők működését, ügyfelek érdeklődését egy év távolságból? • Hogyan kezeli, vagy 

tervezi kezelni a piac az ügyfelek egyre nagyobb érdeklődését a nem hagyományos eszközkategóriák 
irányába? (Ingatlan, Műtárgy, Startup) • MÉRETHATÉKONY MŰKÖDÉS A PRIVÁTBANKI PIACON  • A 
független vs. nem független szolgáltatók definíciója. A magyar nevesített alszámla változások okozta 

költség növekedés miatt, mi a minimum hatékony PB méret? •  WEALTH MANAGEMENT 2020 • 
Milyen a hazai vagyonkezelés jövője? Milyen tapasztalatokat hozott a banki DPM? 




